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Százmilliós fejlesztés, energetikai
korszerűsítés az iskolában és az óvodában
Több mint 100 millió forintos enerAz önkormányzat minden lehetősé- A lakosság is segíthet
getikai fejlesztés valósulhat meg az get megragadott, hogy az épület enerAz önkormányzat egy új, összefogáiskolában és az óvodában az önkor- getikai problémáját orvosolja, ezért son alapuló rendszert kíván a községben
mányzat nyertes pályázata révén.
2011. közepén pályázatot nyújtott be elindítani. Ennek az a lényege, hogy a
Az iskola és az óvoda együttesét az intézmény nyílászáróinak cseréjére, portákon, kertekben, szőlőben, gyü1986-ban építették meg. A tavalyi évig a az épület szigetelésére és a fűtési rend- mölcsösökben keletkezett felaprítható
karbantartási munkákon túl komolyabb szer komplex kicserélésére. „A beruhá- ágakat ezután nem kell eltüzleni, hanem
felújítás nem történt
a lakosoknak bejeaz ingatlanon. Az
lentést követően az
elmúlt esztendőben
önkormányzat díjaz önkormányzat
mentesen elszállítja,
pályázati forrásból
majd fűtőanyagot
és önerőből 56 milkészít ezekből. Ezlió forintot költött az
által mindenki hozintézmény fejlesztézájárulhat ahhoz,
sére, modernizácihogy az oktatási
ójára. A beruházás
intézmény fűtésén
főként az épület
megspórolt pénzbelső felújítását, bőből településünket
vítését jelentette. Az
tudjuk továbbfejA pedagógusok örömmel fogadták a féléves értekezleten
új tantermek, mosleszteni!
Szabó Gergely polgármester iskolafejlesztésről szóló tájékoztatóját
dók kialakítása és
M. Zs.
a burkolatok, belső
nyílászárók cseréje mellett megépült egy zás keretében az épület külső szigetelése
mini naperőmű, valamint digitális táblák mellett kicseréljük az összes nyílászárót,
A Hunyadi Mátyás Általános Iskokerültek az iskolába. „A 2011. évben meg- a gázkazánok mellé pedig aprítékkal
lába és Napköziotthonos Óvodába
valósult fejlesztés csak az egyik lépése volt működő kazánrendszert építünk be,
jelenleg összesen 203 gyermek jár. Az
az intézményben tapasztalható problémák amely nemcsak azért hatalmas lépés,
elmúlt esztendőkben megfigyelt fomegoldásának. A választások után felmér- mert megújuló zöldenergiát használ,
lyamat, miszerint több diák ballag el
tük az épület állapotát. Sajnos szomorú hanem azért is, mert költségtakarékos
az iskolából, mint ahány gyermek elkép tárult elém. Az elvetemedett ablakok fűtési rendszert eredményez. A községkezdi az első évet, ebben a tanévben
és korszerűtlen fűtési rendszer több terüle- ben a nagyrészben közmunkások által
megfordulni látszik. Az önkormányten is komoly problémát eredményezett. A begyűjtött és előállított aprítékkal fűtjük
zat és a tanintézmény összefogásárosszul záródó ablakokon kiszökő meleg- majd az iskolát és az óvodát. Az új fűténak eredményeként szeptembertől
gel szinte az udvart fűtöttük az egekbe szö- si rendszer, az új nyílászárók, valamint
elindított Ökoiskola Programnak és
kő gázár mellett. Ez súlyos többletkiadás- az ingatlan szigetelése jelentős energiát
a hozzá kapcsolódó tanulószobai
sal terhelte meg a község költségvetését. takarít meg, mely komoly költségcsökrendszernek már számos pozitív haAz intézmény fűtése éves szinten majdnem kenést eredményez. Az önkormányzat a
tása van, hiszen idén már több gyer10 millió forint kiadást jelentett.” – mondta megtakarítást a község infrastruktúrámeket írattak be a harsányi iskolába
Szabó Gergely polgármester.
jának, főként az utak állapotának javípéldául Kisgyőrből és a Pingyomról.
„Mára a régi nyílászárók elavultak, tására szeretné fordítani. Az úthálózat
Az iskolában délutánonként a zeneiselkorhadtak olyannyira, hogy hideg idő- javítása a legfontosabb feladatunk. A
kolai, tánc- és sportórák mellett külön
ben a fűtés ellenére hűvös van a termek- tavaly év közepén benyújtott útépítési
tanulószobát működtetnek, melynek
ben, ha pedig még a szél is fúj, akkor az pályázatunk még elbírálás alatt van,
keretében több tantárgyból lehetőátsüvít a teljes épületen. Emellett a fűtési ezért az önkormányzat kihasználva egy
ség van felzárkóztatásra és tehetségrendszer sem modern már, régiek a radi- újabb lehetőséget, január 16-án egy
gondozásra egyaránt, valamint nagy
átorok, a csövek, a kazán is.” – mutatta másik útépítési pályázatot is beadott
sikere van a gyerekek körében az
be az iskola jelenlegi állapotát Takácsné 100 millió forint értékben.” – emelte ki
óvodai angol nyelv oktatásnak is.
Oczella Csilla igazgató.
Szabó Gergely.
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Közösen ünnepeltünk

Advent második vasárnapjára újításként a képviselő-testület tagjai készítettek egy BetA december az adventi időszakot, a lehemet, egy betlehemi istállót, amely
Karácsonyra való felkészülést jelenti. az adventi koszorú mellett kapott helyet
2010-ben induló kezdeményezés foly- a főtéren. Az adventi várakozás verseit
tatásaként tavaly is az egész község Barczi Andrea és Varga Virág mondta el. A
együtt várta a Szeretet Ünnepét.
Kéknefelejcs Népdalkör pedig a csendről,
Az önkormányzat immár második al- a szív- és éjszaka nyugalmáról énekelt.
kalommal, az adventi községi programok
Advent harmadik vasárnapján a Közösnyitányaként szervezte meg december ségi Ház közösségi terme zsúfolásig meg3-án az Adventi Jótékonysági Vásárt a telt, amikor a zeneiskola kis„művészpalántáfőtéren, amely során a harsányiaknak inak" hangszerein felcsendültek a gyönyörű
lehetőségük nyílt arra, hogy a széles karácsonyi dallamok. A főtér is megtelt és a
kínálatból válasszanak ajándékot sze- felnőttek mellett egyre nagyobb számban
retteiknek a karácsonyfa alá. A vásáron voltak jelen a fiatalok és a gyermekek. Ezen
a mézeskalácstól, a gyertyákon, a játé- a vasárnapon is Adamcsik Dávidné lelkész
kokon át, egészen a népi iparművészeti asszony olvasta fel az igét és a református
termékekig sok-sok mindennel várták a gyülekezet szolgált egyházi énekekkel. Az
kilátogatókat. A gyerekek pedig a Miku- általános iskola diákjai énekekkel, prózával
lással is találkozhattak, akit a mosolygó és versekkel köszöntötték a közönséget.
szemű csöppségek izgatottan vártak.
December 18-án a negyedik gyertyát
is meggyújtották a községi
adventi koszorún. Az ünnepségen a harsányi óvodások
és az óvónénik szívhez szóló műsorát tekinthette meg
a nagyszámú közönség. Az
óvodások után a Singsing
Mothers kórus színvonalas
előadása következett. Nagy
sikert aratott a gyermekek
körében a báránysimogatás.
Az önkormányzat a gyerA Mikulás édességgel várta a kicsiket
tyagyújtásokon meleg teával,
forralt borral, valamint süteÜnnepi fények
ménnyel, kenyérlángossal, illetve hurkáKarácsony közeledtével, hogy a tele- val vendégelte meg az ünneplőket.
pülés még meghittebb, hangulatosabb
legyen, november végétől díszkivilágí- Idősek Karácsonya
tás díszítette Harsányban a Szabadság
A hagyományokhoz hűen az önkorés a Malom utcák közötti villanyoszlo- mányzat tavaly is megrendezte az Idősek
pokat. 2011-ben az előző évhez képest Karácsonyi Ünnepségét december 20-án,
több dísz kapott helyet a községben, ahol először az óvodások műsorát tekinthiszen az önkormányzat pályázati for- hették meg a vendégek, melyet az iskolárásból díszkivilágítási elemeket tudott sok betlehemi műsora követett, majd pedig
vásárolni.
a zeneiskolások és a Singing Mothers kórus
köszöntötte a megjelenteket. Ezt követőGyertyagyújtások
en Kővári F. Dávid katolikus plébános és
A közös adventi gyertyagyújtást ta- Adamcsik Dávidné református lelkész karávaly is nagy sikerrel szervezte meg az
önkormányzat. November 27-én, advent
első vasárnapján ünnepség keretében
gyújtotta meg Szabó Gergely polgármester a községi adventi koszorú első
gyertyáját a főtéren. A rendezvényen
színvonalas műsorral lépett fel a Gránátalma Római Katolikus Közösség. Az adventi koszorút Kővári F. Dávid katolikus
plébános és Adamcsik Dávidné reformáAz óvodások műsora
tus lelkész szentelte, valamint áldotta
az
Idősek Karácsonyán
meg.

A testület tagjai Betlehemet készítettek
Advent második vasárnapjára
csonyi gondolatai, valamint Szabó Gergely
polgármester ünnepi beszéde következett.
A polgármester külön felköszöntötte a jubiláló házaspárokat és a község legidősebb
polgárait. Ez évben 50. házassági évfordulóját ünnepelte Czikó Gábor és felesége,
valamint Róth Béla és felesége. 60 éves
házasságát ünnepelte Szucskó Bertalan és
felesége. Településünk legidősebb lakói:
Zima Flóriánné, Fejér Ernőné, Arnóczki
Gézáné, Kiss Erzsébet, Pók Istvánné, Cseh
Gyuláné, Zima Jánosné, Gönczi Jánosné
és id. Papp Dezső. A műsort a Kéknefelejcs
Hagyományőrző Népdalkör Egyesület előadása zárta.
Gyerekprogramok
Az év utolsó hónapjában a gyerekek
sem maradtak program nélkül, hiszen először december 9-én az Egri Kölyökszínház
előadásában a Télapó Karácsonya című
előadást tekinthették meg az óvodában.
A műsor hatalmas sikert aratott a kisgyermekek körében. December 7-én immár
harmadik alkalommal szervezték meg az
iskolások számára a Mikulás-játszóházat,
amely keretében a gyerekek dartsozhattak,
de játszhattak mikulássapka-horgászást, illetve memória-, kirakó- és társasjátékokat.
Emellett készíthettek angyalkákat és ajtódíszeket. A játszóház végén megérkezett
a Mikulás is, aki édességgel kedveskedett
a diákoknak. December 13-án Luca napi
játszóházba várták a gyermekeket, amely
keretében megismerkedhettek a Luca
napi népszokásokkal, majd pedig részesei
lehettek a Luca napi búzaültetésnek. Majd
pedig természetes anyagok felhasználásával kopogtatót, ablakdíszeket, angyalkákat
készíthettek.
Első alkalommal szervezett a harsányi
óvoda közös karácsonyi ünnepséget.
A rendezvényre mindhárom óvodás
csoport 10-15 perces műsorral készült,
amely keretében angyalkás, betlehemes
jeleneteket, karácsonyi verseket, énekeket adtak elő a gyerekek.
A 2011-es esztendőt pedig az immár
hagyománnyá vált Községi Szilveszteri
Mulatság zárta, ahol több mint kétszázan
búcsúztatták közösen az óévet.
M. Zs.

HARSÁNYI TÜKÖR

3

2012. január 31.

Magyar Kultúra Napja Harsányban
Magyar Kultúra Napi ünnepséget
szervezett településünk önkormányzata január 22-én a Közösségi Házban. A
program keretében a kultúrakedvelők
fotókiállítást, verses, zenés darabokat,
humoros jeleneteket tekinthettek meg.
A Magyar Kultúra Napja – a Himnusz
születésnapja. A kézirat szerint Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte a
Himnusz megírását. Erre az eseményre
emlékezve 1989. óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Ezen ünnepi alkalomból vasárnap
délutánra zsúfoltságig megtelt a Közösségi Ház és változatos programokban
volt részük a meghívottaknak.
A Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó
Kör „Kultúráról vidáman” című előadása
mindannyiunk szívébe vidámságot, arcunkra mosolyt varázsolt. Első alkalommal vendégszerepeltek itt, de reméljük,
más alkalommal is szórakoztatják majd a
közönséget színvonalas előadásukkal.
A helyi amatőr kórus a Singing
Mothers kórus előadásában csendült

fel Magyarország nemzeti himnusza és
megzenésített versek művészi előadása
nyitotta meg az ünnepi megemlékezést.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola
tanulói irodalmi összeállításukban a magyar nyelvről, annak szépségeiről idéztek magyar írók, költők tollából. Barczi
Andrea Nyelvünkben élünk mai magyar
költő (Csiger József ) versét mondta el ez
alkalommal.
A Kéknefelejcs Népdalkör a magyar
népdalkincsből három ismert népdalt
énekelt, Kodály Zoltán és Bartók Béla
gyűjtéséből.
Darab Zsuzsa, a budapesti a MoholyNagy Művészeti Egyetem fotográfia
szakos hallgatójának bemutatkozó fotókiállítását nagy érdeklődéssel, odaadó figyelemmel kísérte a közönség. Tehetségét, kitartását, szorgalmát, kreativitását
alkotásain keresztül megcsodálhattuk.
Képeit a Közösségi Házban február közepéig megtekinthetik.
Bihari Lajosné
Közösségi Ház vezető

Darab Zsuzsa

A MASZK Egyesület humoros jeleneteket mutatott be

A Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör

A Singing Mothers kórus

Az általános iskolások is műsorral készültek a rendezvényre
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Új tanulássegítő módszer az iskolában
Sok gyermek küzd manapság tanulási nehézségekkel, amely miatt lemaradnak a többiektől,
rosszabban teljesítenek a tanórákon.
Sok esetben az jelent számukra nehézséget, hogy
nem tudják, hogy az adott leckét hogyan tanulják meg,
hogyan szűrjék ki a lényeget az adott olvasmányból,
tananyagból.
Ebben nyúlt segítséget a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában elindult kezdeményezés, amelyet a
tanulószoba keretében ingyenesen vehetnek igénybe
a diákok.
Ez, a helyes tanulási módszert elsajátító program lényegében egy 30 órás tréning. A programban
résztvevő diákok számára heti két alkalommal 60
perces foglalkozást tartanak. Minden órának megvan
a saját tematikája. „A két fő részből álló foglalkozások
keretében elsőként különböző képességeket fejlesztünk,
például a vizuális memóriát, valamint a hangzás utáni
memóriát. Mind a kettő nagyon fontos, hiszen a vizuális
memória abban segít, hogy a diák a tananyagot a saját

fejében is el tudja képzelni, az auditív memória pedig a
tanári magyarázatok könnyebb megértését, megjegyzését szolgálja. Az óra második részében pedig az aznap
vett tananyagot dogozzuk fel közösen a tanulókkal, vázlatokat készítve, lényegkiemeléssel.”– mondta el Takács
Attila pedagógus.
Ezeken a foglalkozásokon egyénileg is foglalkoznak a gyerekekkel, de csoportmunka is van, amely
során például egy adott leckét 2-3 fős csapatban dolgoznak fel, amelyet később bemutatnak egymásnak,
levonják a konzekvenciát, és a szerzett tapasztalatokat
beépítik a mindennapi tanulási folyamatba.
Ez a tréning nemcsak a tanulást magát könnyíti
meg, lerövidíti a tanulási időt, hanem eredményes lesz
a tanulás, sikerélménye lesz a tanulónak, amely még inkább fejlődésre készteti. Emellett megtanulnak együttműködni, kapcsolatot építeni és fenntartani a diákok.
A szakértők véleménye szerint a tréningen résztvevő tanulók év végére legalább egy jegyet fognak
javítani a félévi osztályzatukon.
M. Zs.

Meghívó

Meghívó

A Harsányi Sport Egyesület és
Harsány Község Önkormányzata
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

A Harsányi Sport Egyesület és
Harsány Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

a 2012. február 18-án
(szombaton) 20 órától kezdődő
Farsangi Pótszilveszteri
Mulatságra.

a 2012. február 11-én
(szombaton) 9 órától kezdődő

Farsangi Öregfiúk Kispályás
Labdarúgó Tornára

Belépő: 1500 Ft/fő

Zene: Czikó Gábor és Barsi Péter
A rendezvényen tombolajegy
vásárolható! (200 Ft/db)
A tombolafelajánlásaikat szívesen fogadjuk!
A farsangi jelmezbe öltözött
vendégek belépéskor
két darab tombolaszelvényt kapnak
ajándékba!
Mindenkit szeretettel várunk!

Tájékoztató
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem
lakáscélú helyiségek, egyéb ingatlanok bérleti díját
2012. január 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
A közösségi terem
- Hunyadi utca 2. - bérleti díja:
2.000.-Ft/óra
Véradás céljára a közösségi terem ingyenes.
A község civil szervezetei előzetesen egyeztetett
időpontban a közösségi termet térítésmentesen
használhatják.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában érvényes
bérleti díjak:
- tornaterem:				
1.500.-Ft/óra
- tanterem:				
1.100.-Ft/óra
- iskolai aula, ebédlő:
2.300.-Ft/óra
de minimum 			 12.100.-Ft
Iskolai tanterem bérbeadása osztálytalálkozó céljára
maximum egy óra időtartamra ingyenes.

Tájékoztató
Február 1-jével megnyitotta kapuit térségünk egyik legmodernebb, világítással ellátott műfüves
pályája Harsányban!
A festői környezetben fekvő sportlétesítmény kedvező árakkal várja a
sportolni, kikapcsolódni vágyó baráti társaságokat, iskolai, egyesületi
csapatokat.
Bérleti díjak:
• 3000 Ft/óra (harsányi csapatoknak 500 Ft kedvezmény
óránként)
• Pályavilágítás használati díja
1000 Ft/óra

Helyszín: a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda tornaterme
Jegyek február 16-ig
megvásárolhatóak Petró
Barnabásnál (06-20/9786-159).
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Helyszín: a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda tornaterme
Várjuk maximum 8 fős öregfiúk
csapatok jelentkezését (30 év fölött)!

Pályabérlés: Petró Barnabásnál (0620/9786-159) és Hegedűs Krisztiánnál (30/9062-803).
Jöjjön, próbálja ki új, modern
sportpályánkat, szeretettel várjuk!

Nevezési díj: 1500 Ft/csapat
A torna után minden csapatot
vendégül látunk egy ebédre.
Jelentkezni lehet február 8-ig (szerda)
Petró Barnabásnál (06-20/9786-159).
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